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   ینمبرزساتذة أ )60( ستةعن إجراء مباراة لتوظیف  إعالن

 15/30/3202دورة 
لك في ذو 15/03/3202دورة  ،أساتذة مبرزین) 60(  ستةمباراة لتوظیف  تنظم كلیة الطب و الصیدلة بوجدة

       التخصصات التالیة:
 المدنـیــــــــون

 العلوم السریریـــــــة
 تخصص الطب و التخصصات الطبیة

 
 

 
)01منصب واحد ( األطفال أمراضعلم *    
)01منصب واحد ( علم األشعة*    

)20( اثنین ین منصب علم المعالجة باألشعة*    
 

 ،وم األساسیةــــالعل -
 :لبیولوجیاتخصصات ا  -

 

)01منصب واحد ( علم المناعة*     
)01منصب واحد ( علم الطفیلیات*    

 

 ة:ــــــــشروط المشارك  
 المتوفرین على الشروط التالیة:مباراة في وجھ المترشحین تفتح ھذه ال
 أن یكونوا أساتذة التعلیم العالي مساعدین یثبتون : -1

حل إما قضاء ثالثة سنوات على األقل في التخصص في الخدمة الفعلیة بھذه الصفة بالتخصص م -أ
 المباراة بالنسبة لمن قضوا مجموع مدة إقامتھم.

ذه الصفة دمة بھة المساعدین المتوفرین على أربع سنوات على األقل في الخإما إنتماؤھم ألطار األساتذ -ب
 في التخصص محل المباراة.

بة إلى بالنس إما قضاء ثالث سنوات على األقل في الخدمة الفعلیة بھذه الصفة بالتخصص محل المباراة -ت
 المتفرعین من التخصص على إثر مباراة في المستشفیات األجنبیة العسكریة .

ط فس الشروزاولوا في الخارج وفق نیكونوا أطباء أو صیادلة أو أطباء أسنان مدنیین أو عسكریین إن  -2
اساتذة  ل مھامالمطبقة على رعایا البلد المضیف و كامل الوقت مھام استتشفائیة جامعیة تعادل على األق

 التعلیم العالي المساعدین وفق أحد الشرطین التالیین:
 ت على األقلإما طوال مدة أربع سنوا -أ

ي فإما طوال مدة سنیتن على األقل بصفة رئیس مصحة في مركز استشفائي و جامعي مع قضائھم  -ب
دة د المالمغرب مدة تكمیلیة بمركز استشفائي مقر لكلیة الطب و الصیدلة أو طب األسنان في حدو

 و ب أعاله. 1المطلوبة في الفقرة  
صص ون بالتخصصات غیر السریریة في مباراة تبریز في تخالیجوز بأي حال من األحوال أن یشارك المترشح

 سریري.
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 ح:ــــــــملف الترشی
 یتكون ملف الترشیح من:

ي من د التبار، و التخصص المراحیتضمن االسم و النسب، عنوان المتر ش موجھ إلى السید عمید الكلیة  طلب خطي -
 أجلھ.   

 شھادة تثبت أن المترشح قد أتم : -
 * إما أربع سنوات من الخدمة في إطار أستاذ مساعد

                    * إما ثالث سنوات من الخدمة في إطار أستاذ التعلیم العالي مساعد.
 .حدیثة العھد نسخة موجزة من رسم الوالدة  -
 نسخة مصادقة علیھا من بطاقة التعریف الوطنیة.  -
 ة).ع أعمال البحث المنشورات، مقاالت و منتجات سمعیة بصریثمانیة نسخ من الملف العلمي (مع مجمو  -
 غوجیة.البیدا جمیع الوثائق الرسمیة التي من شأنھا دعم ملف الترشیح بما فیھا الشواھد المتعلقة باألنشطة   -

 یرفق بالطلب :
 عن األلقاب و األعمال العلمیة بیان  -أ

 مترشح .بیان عن المھام اإلسشفائیة الجامعیة التي زاولھا ال -ب
 یجب أن تكون الوثیقتان (أ و ب) المشار إلیھا أعاله :

 إما مشھود بصحتھا من لدن عمید كلیة الطب و الصیدلة التي سلمتھا.
ین عل مطابقتھا لألصل من طرف السلطات المختصة بالنسبة للمترشحین المغاربة الحاصل إما مشھود على و 

 . ةت المذكورلشھادالیة المعنیة الحق في المطالبة بأصول األلقاب أو اشھادات و ألقاب أجنبیة، وفي ھذه الحالة للك
 
  ة)د البشری( مصلحة المواربكلیة الطب و الصیدلة بوجدةیودع المترشحون المستوفون للشروط، طلبات الترشیح   

 .31/20/3202 قبل
 
 
 
 
 


